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przedsiębiorca

MIESIąCA
Inspiracją dla innych

Międzynarodowa firma
doradczo-konsultingowa
uruchamia nową inicjatywę:
„Przedsiębiorca Miesiąca”.
W ramach Projektu
raz w miesiącu będziemy
prezentować Państwu
przedsiębiorców aktywnie
działających w Polsce i na
rynkach zagranicznych.
Każdy nasz rozmówca będzie
miał okazję zaprezentować
swoją firmę, jej produkty
oraz usługi, a także
pracowników. Opowie także
o swoich doświadczeniach,
wyzwaniach, sukcesach
i porażkach.
Zależy nam, aby Projekt
„Przedsiębiorca Miesiąca”
był inspiracją dla nowych
firm i przedsiębiorców,
stawiających pierwsze kroki
w biznesie.
Edukacja rynku, dzielenie
się wizją, wiedzą
i doświadczeniem to dla
jeden z priorytetów
od początku działania
firmy w Polsce. Chcemy tę
dobrą tradycję podtrzymać
i rozwijać.
Zapraszam Państwa
do lektury

Działalność na rynku
regulowanym
bywa trudna, ale jest
satysfakcjonująca
Rozmowa z dr. Wiesławem Żyznowskim,
Prezesem Zarządu Mercator Medical S.A.
Mercator, z którego
wywodzi się dzisiejszy
Mercator Medical, zaczynał
w 3-osobowym składzie. Dziś
Mercator Medical w Polsce
i na świecie to 1250 osób. Plan
minimum spółki na najbliższe
10 lat to utrzymanie wzrostu
przychodów. Ambicje firmy są
jednak znacznie większe.

mówimy o reformie. Pewne zmiany
oczywiście są wprowadzane, ale
cały system nie odbiega w jakimś
znaczącym stopniu od tego, co
mieliśmy w latach 90. ubiegłego
wieku, mimo że Polska i nasi obywatele znacznie się wzbogacili od
czasu upadku komuny, a tym samym do systemu służby zdrowia
wpływa więcej środków i cały system urósł.
 Czy w Polsce jest w ogóle możli-

 Początki biznesu sięgają

1989 roku. Już wtedy w Państwa
planach była działalność w branży medycznej czy zaczęło się od
czegoś innego?
Zaczęliśmy z moim bratem Piotrem
Żyznowskim od medycyny, tyle że
nie od rękawic medycznych, a od
drobnych urządzeń. Później weszliśmy w dwie inne branże. To jednak
medycyna była początkiem naszej
przygody z biznesem.

wa poważna reforma służby zdrowia?
Ostatnim prawdziwym reformatorem w Polsce był Jerzy Buzek. A to
było prawie 20 lat temu. Obawiam

 Skąd ten wybór?

Zwyczajnie uważaliśmy, że służbę
zdrowia w Polsce czeka gwałtowny rozwój – był to przecież rok 1989
i przemiana naszego systemu. I tak
się stało.
 To była dobra decyzja?

Tak. Choć nigdy bym nie przypuszczał, że minie 30 lat i służba zdrowia w Polsce nie będzie porządnie
zreformowana. Od tych 30 lat tylko

dr Wiesław Żyznowski

Prezes Zarządu Mercator
Medical S.A.

się, że ja się nie doczekam i nie zobaczę zreformowanej służby zdrowia w Polsce. Wymagałoby to tak
poważnego wstrząsu społecznego i politycznego, że wolę sobie
nie wyobrażać, co by się musiało
stać, aby się znalazły odpowiednie czynniki i wola polityczna, by
służba zdrowia w ogóle pozwoliła
zreformować swój ustrój.
 A jest na świecie system służby

zdrowia, który mógłby być wzorem
dla reform w Polsce?
To dobre pytanie, bo na usprawiedliwienie braku poważnej reformy w Polsce przemawia jedno: ciężko znaleźć optymalny,
już nie mówiąc idealny, system
służby zdrowia w jakimkolwiek

kraju. W krajach Europy Zachodniej, w tym w krajach skandynawskich poziom opieki medycznej
jest dużo wyższy. Jeśli chodzi o rozwiązania systemowe, to w wielu
krajach są one lepsze, ponieważ między innymi polegają
na uczestniczeniu beneficjentów
opieki zdrowotnej w kosztach tej
opieki i to jest ewidentnie zdrowsze niż taki system jak nasz. Natomiast wystarczająca służba
zdrowia – a więc taka, gdzie niemal wszyscy są zadowoleni – jest
tylko w najbogatszych i małych
krajach, typu Szwajcaria, Liechtenstein, Monako, Norwegia.
Natomiast w krajach już trochę
biedniejszych i mających system
samofinansujący się chociaż jest
o wiele lepiej niż u nas, to jednak nie są to systemy optymalne. Jest tak dlatego, że na służbę
zdrowia, która byłaby na optymalnym z punktu widzenia pacjentów poziomie, trzeba wydawać
gigantyczne pieniądze.

 Rok 1996 był ważny dla bizne-

su, bo w jego obrębie zaczyna
samodzielnie działać firma na
rynku medycznym. Zaczęło się od
rękawic?
Początkowo w asortymencie były
rękawice, które nieustannie rozwijaliśmy. Poszerzenie oferty Grupy
o kolejną grupę asortymentową
– jednorazową odzież włókninową
nastąpiło 10 lat później.
 To była odpowiedź na potrzeby

rozwijającego się wówczas polskiego rynku?
Nasza historia asortymentowa jest
taka, że nie zaczynaliśmy od rękawic. Dopiero w 1996 roku powołaliśmy spółkę, która w ofercie miała
tylko rękawice. A po kilku latach
rozwijania dystrybucji rękawic zdecydowaliśmy, żeby ofertę uzupełnić o asortyment komplementarny.
Rękawicom jesteśmy jednak
wierni i planujemy być takimi
w przyszłości. Z innym asortymentem postępujemy ostrożnie. Kon-

kurencyjność biznesu w Polsce
zmienia się bardzo dynamicznie
i nie odbiega - a momentami nawet wyprzedza - tą obserwowaną
w innych krajach. To powoduje, że
wejście na rynek z nowym produktem bez odpowiedniego przygotowania, bez odpowiednio silnej
oferty, nie ma sensu, bo zwyczajnie
skończy się fiaskiem. Stąd nasze
wyważenie i ostrożność.

sce zmieniają się przepisy i zasady
dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, on zwyczajnie by tego nie zrozumiał. A stosowanie tych zasad przez nich
w praktyce? Ja sobie tego nawet
nie wyobrażam. Gdyby przenieść
naszą machinę biurokratyczną do
Tajlandii, kompletnie by to nie zadziałało.

 Mimo tej ostrożności dla firmy

ścią prowadzenia biznesu?
Nie. Ta jest większa w USA czy Europie ze względu na większą stabilność polityczną.

dość szybko krajowy rynek okazał
się zbyt mały i rozpoczęły się inwestycje zagraniczne. Na początek były Węgry, Ukraina, potem
Rumunia. Skąd akurat taki wybór
na początki ekspansji zagranicznej? Ze względu na geograficzne
sąsiedztwo?
Zaczęło się od Węgier. Węgry bowiem organizują przetargi ogólnokrajowe, które polegają na tym, że
jest jeden przetarg na poszczególne grupy produktowe z dostawą
do całej państwowej służby zdrowia. Czuliśmy się na tyle silni w dostawie rękawic, że postanowiliśmy
wystartować w tym przetargu. Wygraliśmy z jedną grupą produktową. Wówczas wokół tej wygranej
zbudowaliśmy Zespół, który zajmował się obsługą Węgier.
Następne inwestycje były już realizowane zgodnie ze strategią, że
chcemy być we wszystkich większych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
 Ale wkrótce zaczęły się także

inwestycje w rejonach bardziej egzotycznych. Mam tu na myśli Tajlandię i rok 2006. Czy praca w Azji
to szczególne wyzwanie? Inne
problemy?
Naszą strategią od 1989 roku był
import nie tylko rzeczy medycznych, ale tego, co nie jest produkowane w Polsce. Już wtedy,
ale równie i dziś – produkty medyczne jednorazowego użytku
były i są produkowane w Azji. My
z Azją mieliśmy do czynienia od
samego początku, ale na zasadzie
kontaktów handlowych i importu.
W pewnym momencie postanowiliśmy być producentami.

 Tak samo jest z samą pewno-

Oczywiście jest to dla nas wyzwanie, ale w dużej mierze ze
względu na różnice kulturowe i odległość. Natomiast robienie biznesu w Azji jest pod wieloma względami łatwiejsze niż w Europie, a na
pewno niż w Polsce.
 Wiele osób postrzega Tajlandię

jako kraj egzotyczny, niemal dziki. Niektórzy mają nawet obawy
związane z podróżowaniem w te
rejony globu. A co dopiero z robieniem tam interesów. Pan podziela
te opinie?
Absolutnie nie. Ja po zsumowaniu mojej obecności w tym kraju
mogę powiedzieć, że spędziłem
tam lata. Widzę problemy tego
państwa, polityczne zawirowania, jednak atmosfera do prowadzenia biznesu z punktu widzenia
formalności, które trzeba spełnić,
jest dużo przyjaźniejsza niż u nas.
Presja, ryzyko biurokratyczne, ryzyko kreowane przez państwo w Tajlandii i w innych krajach Azji Płd.-Wsch. (choć nie znam wszystkich)
wydaje się dużo mniejsze. Z tego
punktu widzenia Tajlandia jest krajem bardzo przyjaznym dla biznesu. Tam nikt nie reguluje biznesu
tak niekorzystnie i zniechęcająco
jak u nas, a już na pewno te regulacje nie zmieniają się tak często
i chaotycznie, jak ma to miejsce
w Europie, o Polsce już nie wspominając.
 Jednym słowem Tajlandczyk

miałby kłopot z otworzeniem firmy
w kraju nad Wisłą?
Gdyby ktoś chciał wytłumaczyć
Tajlandczykowi, jak często w Pol-

 Kolejny ważny moment dla spół-

ki to debiut na GPW w 2013 roku?
Warto było?
Tak, to był ważny moment dla firmy
i była to dobra decyzja. Choć oceniając nasz debiut z perspektywy,
to był późny krok – już taki trochę
łabędzi śpiew. Zbyt późno byliśmy
na to gotowi i dlatego zbyt późno
o tym zdecydowaliśmy i może dlatego mam poczucie, że dostajemy
resztki z pańskiego stołu.
Owszem, bardzo bym chciał,
aby polska giełda odżyła i było
tak jak kiedyś. Mamy jednak inną
sytuację i trzeba czekać co przyniesie przyszłość.
 Pana zdaniem warto być pod-

miotem publicznym – giełdowym?
Czy to tylko niepotrzebne obowiązki?
Obowiązki, a przede wszystkim
przykrości i ryzyka biurokratyczne
związane z byciem podmiotem
publicznym zaczynają przeważać
nad korzyściami. Wszystko pod koniec staje się swoim przeciwieństwem. W takiej sytuacji jest dziś
giełda w Polsce. Staje się dla wielu notowanych firm obciążeniem.
Stąd zapewne mamy coraz więcej przypadków opuszczania warszawskiego parkietu przez spółki.

O BDO
to międzynarodowa
firma konsultingowo-doradcza. Jesteśmy obecni
w 162 krajach i mamy
ponad 1500 biur na całym
świecie. Z wieloma sukcesami
doradzamy naszym Klientom
od ponad 50 lat.
W Polsce jesteśmy obecni
od 1991 roku. Mamy pięć
biur i pracuje dla nas
ponad 350 wysokiej klasy
Specjalistów. Każdego
roku jesteśmy w czołówce
najlepszych firm w krajowych
i międzynarodowych
rankingach, doceniających
nasze doradztwo w zakresie
audytu, podatków, finansów
czy obsługi finansowo-księgowej.
Portfolio naszych Klientów jest
imponujące. To największe
firmy polskie i zagraniczne,
przedsiębiorstwa notowane
na giełdzie i New Connect,
a także spółki rodzinne
z ogromnym doświadczeniem
i sukcesami.
,
To właśnie renoma
nasze wiedza, wizja oraz
wyznawane wartości
skłoniły nas do tego, aby
podzielić się z rynkiem
doświadczeniami, a także
zaprezentować Najlepszych
Przedsiębiorców na
rynku i uruchomić Projekt
„Przedsiębiorca Miesiąca”.

Wolałbym, aby było inaczej. Mam
nadzieje, że jeszcze będzie lepiej.
 W 2015 roku Grupa uruchamia

działalność w Rosji. Odważnie. Czy
ten ruch pozwolił spółce na dalszy
rozwój?
Aby powiedzieć słowo o Rosji, trzeba wspomnieć, że własną dystrybucję mamy w: Polsce, Czechach,
Słowacji, Węgrzech, Rumunii, Ukrainie, Rosji, skądinąd niedawno zaczęliśmy w Niemczech, Włoszech,
Wielkiej Brytanii. Z wymienionych
krajów Europy Środkowo-Wschodniej w Rosji mamy najmniejszy
udział procentowy w rynku rękawic. Przyczyny są co najmniej dwie.
Pierwsza – do Rosji weszliśmy najpóźniej. Druga – jest to rynek najtrudniejszy z wymienionych.
Jednak w związku z tym, że w tych
pozostałych krajach mamy dwucyfrowy udział w rynku, jestem przekonany, że z czasem i w Rosji osiągniemy ten poziom. A w związku z tym,
że Rosja jest dużym krajem i mimo
zawirowań gospodarczych zużycie
rękawic jest duże, to po osiągnięciu zakładanego poziomu udziału
w rynku Rosja stanie się istotną częścią naszego biznesu.
 Produkty Grupy Mercator są

obecne na wszystkich kontynentach. W ilu krajach działa firma?
Nasza baza danych zawiera kilkaset firm kupujących rękawice
w kontenerach – naszych klientów i potencjalnych klientów, rozsianych faktycznie na pięciu kontynentach. W poszczególnych
miesiącach sprzedajemy do
zmiennej liczby krajów. Nie wiem
dokładnie, ile ich jest w tym miesiącu. Zakładam, że ok. 50–60.
Mogę tu dodać, że dużą część
produkcji z Tajlandii sprzedajemy
do Stanów Zjednoczonych. Pewnie
moglibyśmy sprzedawać jeszcze
więcej, ale nie chcemy się uzależniać od jednego rynku.
 Rynek medyczny jest specyficz-

ny, m.in. ze względu na restrykcyjne warunki, które muszą spełniać
produkty. Z czym Państwo mieli lub
macie największe kłopoty?

Rynek medyczny jest regulowany
i certyfikowany, tak jest w przypadku rękawic przeznaczonych
do użytku medycznego. Uzyskiwanie i utrzymywanie wymaganych
certyfikatów i dokumentów stanowi dla nas pewną mitręgę.
Muszę zastrzec, że w biznesie jest
tak, że im mocniej rynek jest regulowany, tym wejście do niego nowych
graczy jest trudniejsze. A dla graczy,
którzy już na tym rynku są, stanowi
to swoistą ochronę. Bycie na rynku
regulowanym oznacza więc też korzyści. Im rynek bardziej regulowany,
tym te korzyści są większe.
 A z Pana perspektywy zdarzają

się rynki przeregulowane, utrudniające prowadzenie biznesu?
W branży rękawic najlepiej uregulowanym rynkiem są Stany Zjednoczone. Tam ryzyka biurokratyczne
są najwyższe. Ale w USA poziom
produktów – ja akurat mówię o rękawicach, ale zapewne w innych
obszarach jest podobnie – jest najwyższy. Również ceny są najwyższe
i marżowość też jest zadowalają-

ca. W USA udaje im się cały czas
równolegle kontrolować nie tylko
certyfikaty medyczne, ale również
produkty, które za tymi certyfikatami stoją. Robią to na tyle profesjonalnie, że faktycznie rękawice
na tamtym rynku są na wyższym
poziomie niż na innych rynkach.
 Inwestując za granicą nie

zmniejszacie Państwo swojego
biznesowego zaangażowania
w Polsce?
Z punktu widzenia grupy udział naszej sprzedaży w Polsce do pozostałej sprzedaży faktycznie maleje.
Obecnie jest to 29%, ale robimy
wszystko, aby krajowego rynku nie
odpuszczać. Jest to nasz rynek rodzimy. Najlepiej się na nim czujemy
i obiecujemy sobie, że zrobimy tu
jeszcze dość dużo. Może nie na
rynku samych rękawic, ale z pewnością w zakresie jakości naszego
serwisu.
 Czy łatwo zarządzać firmą

obecną w tylu krajach?
Można zażartować, że to nie jest
takie trudne, skoro większość pracowników mówi w języku, którego ja nie rozumiem. Jednak w tym
żarcie jest ziarno prawdy. Struktura
międzynarodowa i prowadzenie
biznesu w tylu krajach wymusiło
na nas nauczenie się zarządzania takim Zespołem. Pokusiłbym się
nawet o stwierdzenie, że to nasza
specjalizacja. Na co dzień musimy
radzić sobie z międzynarodowością i multikulturowością. Nie wiem,
czy dziś, po zebraniu tylu doświadczeń, bylibyśmy w stanie lepiej prowadzić biznes w jednym kraju.
 Jakieś związane z tym zagroże-

nia? Obawy?
Cały czas mamy świadomość, że
możemy się nie rozumieć. Na poziomie podstawowej komunikacji
werbalnej się rozumiemy, ale na
głębszych poziomach, mentalnych
– możemy mieć kłopot i nawet nie
wiedzieć o tym.
 Ile osób spółka zatrudniała

w początkach swojej działalności,
a jak wygląda to dziś?

Na początku nasz biznes zatrudniał
trzy osoby. To był mój brat, nasz ojciec i ja. Było trzech Żyznowskich.
Potem te liczby rosły. W 1996 roku,
gdy wydzieliliśmy działalność
związaną z rękawicami, zaczęło

My – można
powiedzieć
– prowadzimy dwa
biznesy. Jeden
związany z rękawicami,
drugi związany
z regulacyjną otoczką
tego biznesu
w niej pracować kilkanaście osób,
a w całym naszym biznesie było
kilkadziesiąt. Obecnie w Mercator
Medical jest to 1000 osób w Tajlandii i ok. 250 w Europie.
 To liczny Zespół i pewnie niema-

łe wyzwanie?
To prawda. Wyzwania rosną wraz
ze wzrastającą liczbą zatrudnionych. Co ciekawe, w moim zarządzaniu Zespołem ludzie zabierali mi
tak samo dużo czasu na początku
działania firmy, jak i dziś. Prawdopodobnie nie umiem inaczej.

 Jednym słowem ludzie w Merca-

tor Medical są ważni?
Absolutnie tak. Zwłaszcza w aspekcie rozwoju.
 Gdzie będzie Mercator Medical

za 10 lat?
Nie potrafię przewidzieć przyszłości i powiedzieć, gdzie będzie.
Mogę jednak powiedzieć, czego
bym sobie życzył.
Chciałbym, aby cały czas tak
samo dynamicznie rósł i rozwijał
się w tym, co robi. W 2010 roku
mieliśmy 90 mln zł przychodów.
W naszym systemie motywacyjnym postawiliśmy naszym menedżerom jako cel przekroczenie
500 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2019 roku. Zatem przez najbliższe 10 lat chcielibyśmy przynajmniej tak intensywnie rosnąć.
Jeśli nam się uda, to to będzie
program minimum. Ambitniejszym
planem jest jakiś technologiczny
przełom w organizacji lub w ofercie czy też przyłączanie innych
organizacji biznesowych. Zobaczymy, czy tylko urośniemy, czy
urośniemy i jednocześnie w sposób znaczący uda nam się przetransformować.
Zatem realizacji tych planów Panu
i firmie życzę.
 Rozmawiała Ewa Matyszewska

Ewa Matyszewska
Od 2014 roku związana z międzynarodową
firmą konsultingowo-doradczą BDO. Jest
odpowiedzialna za promocję marki oraz
komunikację z mediami i Klientami firmy.
Przez prawie 15 lat, dziennikarz, redaktor.
Pełniła również funkcję zastępcy kierownika
działu podatkowego w Gazecie Prawnej,
później w Dzienniku Gazecie Prawnej. Była
także szefem i redaktorem naczelnym grupy
czasopism z tematyki finansowej i podatkowej w Wydawnictwie Wiedza i Praktyka.

